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Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca pełnienie funkcji zakładowego opiekuna praktyk 

zawodowych w ramach Projektu pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach 

Zawodowych” – V nabór dla studentów PWSZ w Chełmie, kierunek Stosunki międzynarodowe 

odbywających praktyki pilotażowe w zakładach:  

a. Agencja Celna ,,RADA” ul. Hutnicza 3, 22-100 Chełm (3 studentów PWSZ w Chełmie), 

b. Centrum Zdrowego Snu ul. Rampa Brzeska 19, 22-100 Chełm (1 student PWSZ w Chełmie), 

c. Chełmskie Centrum Kominiarstwa ul. Zielona 10, 22-100 Chełm (1 student PWSZ w Chełmie). 

2. W ramach niniejszej usługi - zakładowy opiekun praktyk zawodowych zobowiązany jest do wykonania 

następujących czynności: 

1) zawarcia umowy z Uczelnią dotyczącej sprawowania opieki nad praktykantami na terenie instytucji; 

2) odbycia szkolenia dla zakładowych opiekunów praktyk zawodowych, zorganizowanego przez 

Uczelnię; 

3) uzgodnienia z kierownictwem zakładu miejsc odbywania praktyki i tematyki ewentualnych prac 

dyplomowych; 

4) uzgodnienia szczegółowego programu i harmonogramu praktyki z uczelnianym opiekunem praktyk 

i  praktykantem/ami; 

5) przygotowania stanowisk pracy dla praktykanta/ów; 

6) zorganizowania przyjęcia praktykanta/ów na praktykę w Zakładzie, w tym organizacji niezbędnych 

szkoleń (np. BHP); 

7) merytorycznej opieki nad praktykantem/ami oraz pełnienie funkcji jego bezpośredniego 

przełożonego, w tym w szczególności: 

a) organizacji stanowiska pracy i przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego, 

b) wyznaczania i rozliczania dziennych zadań – zgodnie z przyjętym szczegółowym programem 

praktyki, 

c) potwierdzania prac wykonanych przez praktykanta/ów w dzienniku praktyki; 

8) okresowego kontaktu z uczelnianym opiekunem praktyk, w zakresie oceny postępowania 

praktykanta/ów, reagowania na ewentualne nieprawidłowości; 
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9) poświadczania czasu pracy praktykanta/ów na praktyce (tj. realizacji miesiąca rozliczeniowego 

praktyki) w formie niezbędnych potwierdzeń (zaświadczeń), w tym wymaganych do wypłaty 

stypendium; 

10) po zakończeniu praktyki - oceny praktykanta/ów i przebiegu praktyki; 

11) opracowania, wspólnie z uczelnianym opiekunem praktyki zawodowej, zagadnień i mini zadań 

zawodowych na zaliczenie praktyki; 

12) współpracy z uczelnianym opiekunem praktyk zawodowych przy sporządzaniu dokumentacji 

stanowiska pracy, na którym praktyka jest realizowana; 

13) współdziałania z praktykantem/ami, promotorem i uczelnianym opiekunem praktyk przy ustalaniu 

tematu, zakresu i warunków wykonywania aplikacyjnej pracy dyplomowej; 

14) udziału w komisyjnym zaliczeniu praktyki pilotażowej; 

15) oceny współpracy z Uczelnią i uczelnianym opiekunem praktyk. 

3. Wykonawca może złożyć ofertę na sprawowanie usługi zakładowego opiekuna praktyk nad jednym do 

pięciu studentów, w okresie od 1 do 3 miesięcy (w okresie praktyki pilotażowej realizowanej przez 

studentów zgodnie z harmonogramem realizacji praktyk). 

4. Wykonawca musi posiadać zgodę Kierownika zakładu, w którym będą realizowane praktyki zawodowe, 

na świadczenie usługi zakładowego opiekuna praktyk oraz zobowiązany jest do jej przedstawienia 

Zamawiającemu przed podpisaniem umowy w przypadku wyboru jego oferty. 

5. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę oferującego sprawowanie usługi zakładowego opiekuna 

praktyk zawodowych w innym zakładzie niż wskazane w pkt 1, Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić Zamawiającemu potwierdzenie spełniania przez ten zakład następujących warunków:  

- jednostka gospodarcza, instytucja publiczna, instytucja naukowo-badawcza, instytucja oświatowa, 

placówka kultury. 

6. W przypadku braku potwierdzenia spełniania przez zakład warunków określonych w pkt 5, oferta 

Wykonawcy zostanie odrzucona. 
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Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca pełnienie funkcji zakładowego opiekuna praktyk 

zawodowych w ramach Projektu pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach 

Zawodowych” – V nabór dla studentów PWSZ w Chełmie, kierunek Matematyka odbywających 

praktyki pilotażowe w zakładach:  

a. EUROSOFT IT, ul. Toruńska 282, 85-831 Bydgoszcz, (1 studentów PWSZ w Chełmie), 

b. Urząd Gminy Leśniowice, Leśniowice 21A, (1 student PWSZ w Chełmie), 

c. Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego ul. Graniczna 11, 22-300 Krasnystaw (1 student 

PWSZ w Chełmie), 

d. Lubelski Urząd Wojewódzki Delegatura w Chełmie, pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm, 

(1 student PWSZ w Chełmie), 

e. Sulimo Software al. Józefa Piłsudskiego 13/1100, 20-011 Lublin (6 studentów PWSZ 

w Chełmie), 

f. Stricte Spółka z o.o. ul. Franciszka Ryxa 76A, -5-505 Prażmów (1 student PWSZ w Chłmie), 

g. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Chełmie, ul. Ceramiczna 1, 22-100 Chełm 

(1 student PWSZ w Chełmie), 

h. Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej ,,Zeto” ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin 

(1 student PWSZ w Chełmie). 

2. W ramach niniejszej usługi - zakładowy opiekun praktyk zawodowych zobowiązany jest do wykonania 

następujących czynności: 

1) zawarcia umowy z Uczelnią dotyczącej sprawowania opieki nad praktykantami na terenie instytucji; 

2) odbycia szkolenia dla zakładowych opiekunów praktyk zawodowych, zorganizowanego przez 

Uczelnię; 

3) uzgodnienia z kierownictwem zakładu miejsc odbywania praktyki i tematyki ewentualnych prac 

dyplomowych; 

4) uzgodnienia szczegółowego programu i harmonogramu praktyki z uczelnianym opiekunem praktyk 

i  praktykantem/ami; 

5) przygotowania stanowisk pracy dla praktykanta/ów; 

6) zorganizowania przyjęcia praktykanta/ów na praktykę w Zakładzie, w tym organizacji niezbędnych 

szkoleń (np. BHP); 
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7) merytorycznej opieki nad praktykantem/ami oraz pełnienie funkcji jego bezpośredniego 

przełożonego, w tym w szczególności: 

a) organizacji stanowiska pracy i przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego, 

b) wyznaczania i rozliczania dziennych zadań – zgodnie z przyjętym szczegółowym programem 

praktyki, 

c) potwierdzania prac wykonanych przez praktykanta/ów w dzienniku praktyki; 

8) okresowego kontaktu z uczelnianym opiekunem praktyk, w zakresie oceny postępowania 

praktykanta/ów, reagowania na ewentualne nieprawidłowości; 

9) poświadczania czasu pracy praktykanta/ów na praktyce (tj. realizacji miesiąca rozliczeniowego 

praktyki) w formie niezbędnych potwierdzeń (zaświadczeń), w tym wymaganych do wypłaty 

stypendium; 

10) po zakończeniu praktyki - oceny praktykanta/ów i przebiegu praktyki; 

11) opracowania, wspólnie z uczelnianym opiekunem praktyki zawodowej, zagadnień i mini zadań 

zawodowych na zaliczenie praktyki; 

12) współpracy z uczelnianym opiekunem praktyk zawodowych przy sporządzaniu dokumentacji 

stanowiska pracy, na którym praktyka jest realizowana; 

13) współdziałania z praktykantem/ami, promotorem i uczelnianym opiekunem praktyk przy ustalaniu 

tematu, zakresu i warunków wykonywania aplikacyjnej pracy dyplomowej; 

14) udziału w komisyjnym zaliczeniu praktyki pilotażowej; 

15) oceny współpracy z Uczelnią i uczelnianym opiekunem praktyk. 

3. Wykonawca może złożyć ofertę na sprawowanie usługi zakładowego opiekuna praktyk nad jednym do 

pięciu studentów, w okresie od 1 do 3 miesięcy (w okresie praktyki pilotażowej realizowanej przez 

studentów zgodnie z harmonogramem realizacji praktyk). 

4. Wykonawca musi posiadać zgodę Kierownika zakładu, w którym będą realizowane praktyki zawodowe, 

na świadczenie usługi zakładowego opiekuna praktyk oraz zobowiązany jest do jej przedstawienia 

Zamawiającemu przed podpisaniem umowy w przypadku wyboru jego oferty. 

5. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę oferującego sprawowanie usługi zakładowego opiekuna 

praktyk zawodowych w innym zakładzie niż wskazane w pkt 1, Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić Zamawiającemu potwierdzenie spełniania przez ten zakład następujących warunków:  

- jednostka gospodarcza, instytucja publiczna, instytucja naukowo-badawcza, instytucja oświatowa, 

placówka kultury, gdzie są działy prowadzące księgowość. 
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6. W przypadku braku potwierdzenia spełniania przez zakład warunków określonych w pkt 5, oferta 

Wykonawcy zostanie odrzucona. 
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Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca pełnienie funkcji zakładowego opiekuna praktyk 

zawodowych w ramach Projektu pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach 

Zawodowych” – V nabór dla studentów PWSZ w Chełmie, kierunek Filologia odbywających praktyki 

pilotażowe w zakładach:  

a. Agencja Celna ,,Euro&MGS”, ul. Brzeska 170A, 21-500 Biała Podlaska (2 studentów PWSZ 

w Chełmie); 

b. Agencja Celna M-POL, ul. Rampa Brzeska 39, 22-100 Chełm (1 student PWSZ w Chełmie); 

c. Redakcja Euroregion Bug. Grafex PHU, ul. Lwowska 51, 22-100 Chełm (3 studentów PWSZ 

w Chełmie); 

d. Kancelaria Adwokacka Adwokat Monika Tarasiuk, ul. Grottgera 10 lok. 3, 20-029 Lublin, (3 

studentów PWSZ w Chełmie). 

2. W ramach niniejszej usługi - zakładowy opiekun praktyk zawodowych zobowiązany jest do wykonania 

następujących czynności: 

1) zawarcia umowy z Uczelnią dotyczącej sprawowania opieki nad praktykantami na terenie instytucji; 

2) odbycia szkolenia dla zakładowych opiekunów praktyk zawodowych, zorganizowanego przez 

Uczelnię; 

3) uzgodnienia z kierownictwem zakładu miejsc odbywania praktyki i tematyki ewentualnych prac 

dyplomowych; 

4) uzgodnienia szczegółowego programu i harmonogramu praktyki z uczelnianym opiekunem praktyk 

i  praktykantem/ami; 

5) przygotowania stanowisk pracy dla praktykanta/ów; 

6) zorganizowania przyjęcia praktykanta/ów na praktykę w Zakładzie, w tym organizacji niezbędnych 

szkoleń (np. BHP); 

7) merytorycznej opieki nad praktykantem/ami oraz pełnienie funkcji jego bezpośredniego 

przełożonego, w tym w szczególności: 

a) organizacji stanowiska pracy i przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego, 

b) wyznaczania i rozliczania dziennych zadań – zgodnie z przyjętym szczegółowym programem 

praktyki, 

c) potwierdzania prac wykonanych przez praktykanta/ów w dzienniku praktyki; 
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8) okresowego kontaktu z uczelnianym opiekunem praktyk, w zakresie oceny postępowania 

praktykanta/ów, reagowania na ewentualne nieprawidłowości; 

9) poświadczania czasu pracy praktykanta/ów na praktyce (tj. realizacji miesiąca rozliczeniowego 

praktyki) w formie niezbędnych potwierdzeń (zaświadczeń), w tym wymaganych do wypłaty 

stypendium; 

10) po zakończeniu praktyki - oceny praktykanta/ów i przebiegu praktyki; 

11) opracowania, wspólnie z uczelnianym opiekunem praktyki zawodowej, zagadnień i mini zadań 

zawodowych na zaliczenie praktyki; 

12) współpracy z uczelnianym opiekunem praktyk zawodowych przy sporządzaniu dokumentacji 

stanowiska pracy, na którym praktyka jest realizowana; 

13) współdziałania z praktykantem/ami, promotorem i uczelnianym opiekunem praktyk przy ustalaniu 

tematu, zakresu i warunków wykonywania aplikacyjnej pracy dyplomowej; 

14) udziału w komisyjnym zaliczeniu praktyki pilotażowej; 

15) oceny współpracy z Uczelnią i uczelnianym opiekunem praktyk. 

3. Wykonawca może złożyć ofertę na sprawowanie usługi zakładowego opiekuna praktyk nad jednym do 

pięciu studentów, w okresie od 1 do 3 miesięcy (w okresie praktyki pilotażowej realizowanej przez 

studentów zgodnie z harmonogramem realizacji praktyk). 

4. Wykonawca musi posiadać zgodę Kierownika zakładu, w którym będą realizowane praktyki zawodowe, 

na świadczenie usługi zakładowego opiekuna praktyk oraz zobowiązany jest do jej przedstawienia 

Zamawiającemu przed podpisaniem umowy w przypadku wyboru jego oferty. 

5. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę oferującego sprawowanie usługi zakładowego opiekuna 

praktyk zawodowych w innym zakładzie niż wskazane w pkt 1, Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić Zamawiającemu potwierdzenie spełniania przez ten zakład następujących warunków:  

- Agencje Celne, Kancelarie Prawne, Stowarzyszenia, Szkoły   których profil działalności jest zgodny  

z kompetencjami kierunku filologia w specjalności filologia słowiańska. 

6. W przypadku braku potwierdzenia spełniania przez zakład warunków określonych w pkt 5, oferta 

Wykonawcy zostanie odrzucona. 
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Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca pełnienie funkcji zakładowego opiekuna praktyk 

zawodowych w ramach Projektu pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach 

Zawodowych” – V nabór dla studentów PWSZ w Chełmie, kierunek Pedagogika odbywających 

praktyki pilotażowe w zakładach:  

a. Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy, ul. Pogodna 8, 22-150 Wierzbica 

(1 student PWSZ w Chełmie); 

b. Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi ,,Razem”  ul. Mikołaja Reja 

54, 22-100 Chełm (2 studentów PWSZ w Chełmie); 

c. Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Powstańców Warszawy 10, 22-100 Chełm (2 studentów PWSZ 

w Chełmie); 

d. Przedszkole Miejskie w Rejowcu Fabrycznym, ul. Lubelska 24, 22-170 Rejowiec Fabryczny 

(1 student PWSZ w Chełmie); 

e. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym, ul. Lubelska 18, 22-170 

Rejowiec Fabryczny (1 student PWSZ w Chełmie); 

f. Szkoła Podstawowa nr 4 z oddziałami integracyjnymi im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 15, 22-100 Chełm (2 studentów PWSZ w Chełmie) 

g. Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, ul. Trubakowska 59, 22-100 

Chełm (1 student PWSZ w Chełmie); 

h. Szkoła Podstawowa im. J. Kochanowskiego w Pawłowie, ul. Szkolna 4, 22-172 Pawłów 

(1 student PWSZ w Chełmie); 

i. IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Jadwigi Młodowskiej, 

ul. Św. Mikołaja 4, 22-100 Chełm (1 student PWSZ w Chełmie); 

j. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Chełmie, ul. Połaniecka 5, 22-100 Chełm 

(1 student PWSZ w Chełmie); 

k. Szkoła Podstawowa w Ludmiłówce, Ludmiłówka 33, 23-251 Dzieszkowice (1 student PWSZ 

w Chełmie); 

l. Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych im. Gen. Władysława Andersa, 

ul. Sienkiewicza 22, 22-100 Chełm (1student PWSZ w Chełmie); 
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m. Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych, ul. Batorego 1, 22-100 Chełm (1 student PWSZ 

w Chełmie); 

n. Dom Małych Dzieci w Chełmie, ul. Jedność 43, 22-100 Chełm (2 studentów PWSZ 

w Chełmie); 

o. Chełmskie Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie w Chełmie, ul. Jedność 43, 22-100 Chełm 

(1 student PWSZ w Chełmie); 

p. Gminna Biblioteka Publiczna im. Anny Platto w Izbicy z/s w Tarnogórze, ul. Krakowskie 

Przedmieście 4 A, 22-375 Izbica (1 student PWSZ w Chełmie); 

q. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Białobrzegach, 

ul. Żeromskiego 86, 26-800 Białobrzegi (1 student PWSZ w Chełmie). 

2. W ramach niniejszej usługi - zakładowy opiekun praktyk zawodowych zobowiązany jest do wykonania 

następujących czynności: 

1) zawarcia umowy z Uczelnią dotyczącej sprawowania opieki nad praktykantami na terenie instytucji; 

2) odbycia szkolenia dla zakładowych opiekunów praktyk zawodowych, zorganizowanego przez 

Uczelnię; 

3) uzgodnienia z kierownictwem zakładu miejsc odbywania praktyki i tematyki ewentualnych prac 

dyplomowych; 

4) uzgodnienia szczegółowego programu i harmonogramu praktyki z uczelnianym opiekunem praktyk 

i  praktykantem/ami; 

5) przygotowania stanowisk pracy dla praktykanta/ów; 

6) zorganizowania przyjęcia praktykanta/ów na praktykę w Zakładzie, w tym organizacji niezbędnych 

szkoleń (np. BHP); 

7) merytorycznej opieki nad praktykantem/ami oraz pełnienie funkcji jego bezpośredniego 

przełożonego, w tym w szczególności: 

a) organizacji stanowiska pracy i przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego, 

b) wyznaczania i rozliczania dziennych zadań – zgodnie z przyjętym szczegółowym programem 

praktyki, 

c) potwierdzania prac wykonanych przez praktykanta/ów w dzienniku praktyki; 

8) okresowego kontaktu z uczelnianym opiekunem praktyk, w zakresie oceny postępowania 

praktykanta/ów, reagowania na ewentualne nieprawidłowości; 
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9) poświadczania czasu pracy praktykanta/ów na praktyce (tj. realizacji miesiąca rozliczeniowego 

praktyki) w formie niezbędnych potwierdzeń (zaświadczeń), w tym wymaganych do wypłaty 

stypendium; 

10) po zakończeniu praktyki - oceny praktykanta/ów i przebiegu praktyki; 

11) opracowania, wspólnie z uczelnianym opiekunem praktyki zawodowej, zagadnień i mini zadań 

zawodowych na zaliczenie praktyki; 

12) współpracy z uczelnianym opiekunem praktyk zawodowych przy sporządzaniu dokumentacji 

stanowiska pracy, na którym praktyka jest realizowana; 

13) współdziałania z praktykantem/ami, promotorem i uczelnianym opiekunem praktyk przy ustalaniu 

tematu, zakresu i warunków wykonywania aplikacyjnej pracy dyplomowej; 

14) udziału w komisyjnym zaliczeniu praktyki pilotażowej; 

15) oceny współpracy z Uczelnią i uczelnianym opiekunem praktyk. 

3. Wykonawca może złożyć ofertę na sprawowanie usługi zakładowego opiekuna praktyk nad jednym do 

pięciu studentów, w okresie od 1 do 3 miesięcy (w okresie praktyki pilotażowej realizowanej przez 

studentów zgodnie z harmonogramem realizacji praktyk). 

4. Wykonawca musi posiadać zgodę Kierownika zakładu, w którym będą realizowane praktyki zawodowe, 

na świadczenie usługi zakładowego opiekuna praktyk oraz zobowiązany jest do jej przedstawienia 

Zamawiającemu przed podpisaniem umowy w przypadku wyboru jego oferty. 

5. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę oferującego sprawowanie usługi zakładowego opiekuna 

praktyk zawodowych w innym zakładzie niż wskazane w pkt 1, Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić Zamawiającemu potwierdzenie spełniania przez ten zakład następujących warunków:  

- szkoły podstawowe, przedszkola, których profil działalności jest zgodny z kompetencjami kierunku 

pedagogika w specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna lub pedagogika opiekuńczo 

wychowawcza. 

6. W przypadku braku potwierdzenia spełniania przez zakład warunków określonych w pkt 5, oferta 

Wykonawcy zostanie odrzucona. 


